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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

 

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para organizar o 
traballo en equipo). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

▪ B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito. 

 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado 
con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da lingua. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

▪ B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en situacións 
comunicativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, 
educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo. 

 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo) na 
que participa, o que se lle pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, así como 
comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a 
adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos 
aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.  

 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera no 
seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

▪ B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos propios 
da súa idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e propostas), e expresar 
sentimentos e opinións de forma básica.  

 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade conxunta. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas, obxectos e 
lugares, se narran acontecementos sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  

 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao 
nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións. 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves e ben 
estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 
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COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

▪ B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto). 

▪ B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, á súa ocupación, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse 
nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

▪ B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas persoais, 
postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida cotiá, de primeira 
necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as fórmulas básicas de saúdo e 
despedida propias do soporte utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e 
oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica. 

 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, a participación nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente na 
comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión), e patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización 
textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual).  

 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 
rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona 
sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua meta. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

▪ B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do contexto e do cotexto, con 
apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico, e 
comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e 
cotiás, aínda que en situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe.  

 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en 
rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

- Procedementos: Na terceira avaliación os métodos empregados para a recollida de 

información sobre a adquisición das competencias básicas, dominio dos contidos e 

consecución dos obxectivos prantexados foron:  

- Repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliación por mor da creación de 

clases en Duolingo for School ao comezo do estado de alarma; e en canto foi posible, 

emprego do libro dixital English in Use, 3, da editorial Burlington co acceso ao mesmo a 

través dun código privado para cada alumno. 

- Realización das actividades do libro de texto dixital, así como do libro interactivo 

proporcionado na mesma plataforma. Estas actividades quedan rexistradas e controladas 

tanto na súa realización como calificación. 

- Comunicacións e propostas de actividades en primeiro lugar a través da plataforma Abalar, 

e posteriormente na aplicación Classroom. 

- Entrega de traballos e exercicios no correo electrónico. 

- Videconferencias semanais para explicacións e dúbidas. 

- Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van 

empregar son 

Actividades realizadas en Duolingo for School ao comezo do estado de alarma. 

Realización das actividades do libro de texto dixital. 

Actividades propostas a través de Abalar e Google Classroom. 

Cualificación final 

- Os alumnos que teñan superadas a primeira e segunda avaliación poderán mellorar a súa 

calificación mediante o traballo realizado telemáticamente durante a terceira. 

- Os alumnos que teñan suspendida a primeira avaliación e recuperada na segunda, terán 

unha terceira avaliación aprobada e a posibilidade de mellorar a súa nota mediante o 

traballo telemático. 

- Os alumnos que non teñan superadas as dúas avaliacións anteriores, poderán aprobar e 

recuperar a materia mediante o traballo telemático realizado na terceira, e a súa 

calificación positiva  sería un 5.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non teñan superado a asignatura trala avaliación final ordinaria no mes de 
Xuño, por non ter superado os contidos e criterios de avaliación mínimos exixibles, 
presentaranse á proba extraordinaria de Setembro,  que consistirá nun exame escrito que 
inclúa só os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación do curso. 

Estes alumnos aprobarán a asignatura e promocionarán ó curso seguinte se obteñen no exame 
extraordinario unha nota igual ou superior a 5. 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
A proba específica está dividida en catro seccións: Reading 30 %, Vocabulary 20%, Grammar 
30%, Writing 20%, 
Non se restará puntuación polos erros cometidos.  
A nota da proba específica a realizar o día 28 de Maio suporá o 50% da nota final. 

A análise da producción do alumnado mediante a observación sistemática da Google 
Classroom e sesións Webex contará un 20%. 

A análise do traballo que esté a realizar na materia pendente no curso actual, tanto a nota das 
dúas primeiras avaliacións, como o traballo que esté a realizar por via telemática na terceira, 
servirá para calcular a nota final. O peso desta nota é dun 30%. 
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Criterios de cualificación: 

A nota do exame contará nun 50% á hora de calcular a nota final. 

A realización das tarefas, exercicios e actividades propostas por vía telemática na Google 

Classroom e nas sesión de clase a través de Webex suporá un 20% da nota. 

O 30% restante corresponde a nota obtida no curso actual. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Procedementos: O método empregado para a recollida de información sobre a adquisición 
das competencias básicas, dominio dos contidos e consecución dos obxectivos prantexados é: 

1. A recollida e análise sistemático das produccións orais e escritas do alumno a 
través das sesións de clase en Webex e Google Classroom, para repasar a materia 
pendente. 

2. A proba específica (examen final) na Google Classroom. 

3. A consulta á profesora do curso actual sobre o traballo que cada alumno está a 
realizar na materia. 

Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van 
empregar son: 

1. As produccións dos alumnos (as tarefas via Webex e Google classroom realizadas). 

2. O exame, a proba específica. 

3. A nota na materia de Inglés no curso actual.   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Clases en Duolingo for School. 
Actividades do libro dixital da editorial Burlington, English in Use, 3. 

correspondentes as unidades estudadas nos dous primeiros trimestres.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliación por mor da creación 

de ao comezo do estado de alarma; e en canto foi posible, contactouse coa editorial 

Oxford para que os alumnos poidesen acceder ao libro dixital, e deste xeito poder 

repasar as unidades que foron estudadas nos dous primeiros trimestres.  As 

actividades poden ser correxidas de maneira autónoma e quedan rexistradas para o 

seu control tanto da realización como da calificación das mesmas. 

- Comunicación constante a través da plataforma Abalar, no apartado de mensaxes do 

libro dixital, correo electrónico e incluso mensaxes telefónicas. 

- Videoconferencias semanais para explicacións e dúbidas. 

- Recopilación de actividades en USB para alqueles alumnos cunha conexión a internet 

dificultosa ou nula. 

 

Materiais e recursos 
Duolingo for School 
Libro dixital da editorial Burlington, English in Use3. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase a través da plataforma Abalar de que está publicada na web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


